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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

PETI_PV(2012)0227

PROTOKOLAS
2012 m. vasario 27 d. 15.00–18.30 val.

ir 2012 m. vasario 28 d. 9.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2012 m. vasario 27 d., pirmadienį, 15.10 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Erminiai Mazzoni.

1. Darbotvarkės tvirtinimas PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Darbotvarkė patvirtinta.

2. 2011 m. gruodžio 20 d., 2012 m. sausio 12 d. ir 2012 m. sausio 23 d. posėdžių 
protokolų tvirtinimas

2011 m. gruodžio 20 d., 2012 m. sausio 12 d. ir 2012 m. sausio 23 d. posėdžių 
protokolai patvirtinti.

3. Pirmininkės pranešimai

Pirmininkė perdavė Giles'io Chichesterio ir Michaelio Cashmano atsiprašymą, kad jie 
negalėjo dalyvauti posėdyje.

Pirmininkė pranešė, kad šiame posėdyje bus nagrinėjama nuomonė dėl ES piliečių 
metų (2013 m.); bus balsuojama dėl 2010 m. ES pilietybės ataskaitos; bus 
nagrinėjamos peticijos dėl atliekų sąvartyno Kampanijoje, Italijoje, dalyvaujant 
Raimondo Santacroce, atstovaujančiam Kampanijos regionui ir Benevento, Avelino, 
Kazertos, Salerno ir Neapolio provincijoms, taip pat dalyvaujant Europos Komisijos 
Aplinkos generalinio direktorato generaliniam direktoriui K. Falkenbergui, kuris 
atstovaus negalėjusiam dalyvauti Komisijos nariui Janezui Potocnikui; bus 
nagrinėjamos dvi peticijos dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, dalyvaujant 
peticijos pateikėjams; bus diskutuojama dėl peticijų, susijusių su bendra žuvininkystės 
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politika, dalyvaujant Žuvininkystės komiteto nariams.

Pirmininkė pranešė, kad rytoj 12.30 val. pasibaigus posėdžiui Peticijų komitetui bus 
pateikta peticija dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo (angl. Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), su 2,5 mln. parašų.

Galiausiai buvo pranešta, kad nekilo ginčų dėl nariams prieš posėdį išdalyto sąrašo, 
kuriame nurodytos peticijos, kurias reikia baigti nagrinėti arba nagrinėti iš naujo. Taigi 
peticijos Nr. 0896/2009, 1403/2009, 1014/2010, 0841/2011, 0669/2006, 0575/2007, 
1392/2007 ir 1049/2009 yra baigtos nagrinėti.

4. Kiti klausimai

Kitų klausimų nebuvo.

5. Nuomonė dėl Europos piliečių metų (2013 m.) 
(2011/0217(COD))

Pranešėjas : Nikolaos Salavrakos(EFD).
(Pakeitimų pateikimo terminas: 2012 m. kovo 1 d.; tvirtinimas: 2012 m. kovo 20 d.).
– Nuomonės projekto svarstymas.

Kalbėjo: komiteto pirmininkė, Nikolaos Salavrakos (pranešėjas), Margrete Auken, 
Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald 
Häfner ir Peter Jahr.

Nustatytas pakeitimų pateikimo terminas: 2012 m. kovo 1 d., o nuomonę tvirtinti 
numatyta 2012 m. kovo 20 d.

6. Peticija Nr. 683/2005, kuria priešinamasi atliekų šalinimo vietos įsteigimui ir kurią 
piliečių veiksmų grupės Campagna nostra vardu pateikė Italijos pilietis Vincenzo 
Marmora
ir
Peticija Nr. 31/2006 dėl dioksinų, susidarančių šalinant atliekas, keliamo didelio 
pavojaus sveikatai, kurią pateikė Italijos pilietis Giampiero Angeli, su
21 parašu
ir
Peticija Nr. 26/2007, kuria priešinamasi kietųjų miesto atliekų sąvartynui ir kurią 
komiteto Serre per la vita vardu pateikė Italijos pilietė Monica Sepe
ir
Peticija Nr. 587/2007 dėl didelės sveikatos problemos Kampanijoje ir regiono bei 
vietos valdžios institucijų atsakomybės, kurią pateikė Italijos pilietė Marina 
Salvadore
ir
Peticija Nr. 756/2007, kuria priešinamasi visuomenės sveikatai ir požeminių 
vandenų ištekliams pavojingo sąvartyno steigimui ir kurią pateikė Italijos pilietis 
Giovanni Roviello
ir
Peticija Nr. 789/2007, kuria prieštaraujama ekologinių atliekų paketų saugojimui 
prie ūkio paskirties žemės ir gyvenamųjų rajonų ir kurią pateikė Italijos pilietė 
Gigliola Izzo
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ir
Peticija Nr. 910/2007 dėl kritiškos aplinkosaugos padėties Kampanijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietis Francesco Di Pasquale
ir
Peticija Nr. 991/2007, kuria siekiama selektyvaus atliekų surinkimo sistemos 
Kampanijos regione ir kurią pateikė Italijos pilietis Vincenzo Gala
ir
Peticija Nr. 1075/2007 dėl regiono, kuriame daug neoplazminių ligų atvejų,
navikais sergančių asmenų sąrašo sudarymo, kurią pateikė Italijos pilietis Paride 
Amoroso (Kampanija)
ir
Peticija Nr. 12/2008 dėl buitinių atliekų saugojimo ir tvarkymo Neapolyje ir 
Kampanijos regione padėties, kurią partijos Partito Internettiano vardu pateikė 
Italijos pilietis Francesco Miglino (Italija)
ir
Peticija Nr. 16/2008 dėl buitinių atliekų krizės Kampanijoje (Italija), kurią pateikė 
Italijos pilietis F. C.
ir
Peticija Nr. 209/2008 dėl atliekų šalinimo krizės ir netoli Neapolio esančio 
Mariljano miesto gyventojų demokratinių teisių, kurią pateikė Italijos pilietis 
Sebastiano Perrone
ir
Peticija Nr. 347/2008 dėl atliekų deginimo įrenginio Ačeroje (netoli Neapolio, 
Italijoje), kurią „Kovos su deginimo įrenginio steigimu piliečių veiksmų grupės“ 
vardu pateikė Italijos piliečiai Tommaso Esposito ir Virginia Petrellese
ir
Peticija Nr. 955/2008 dėl atliekų tvarkymo vietos Chiaiano (Italija), kurią pateikė 
Italijos pilietis Ferdinando Kaiser
ir
Peticija Nr. 1011/2008 dėl netoli Neapolio esančios atliekų tvarkymo vietos 
Chiaiano (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis A. S.
ir
Peticija Nr. 1082/2008 dėl neteisėto automobilių padangų ir kitų atliekų deginimo 
Neapolio regione (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Raffaele Pacilio
ir
Peticija Nr. 1223/2009 dėl aplinkos taršos Kazalnuovo savivaldybėje, Italijoje,
kurią pateikė Italijos pilietis Daniele Giove
ir
Peticija Nr. 413/2010 dėl atliekų tvarkymo Kampanijos regione 15 metų, kurią 
pateikė Italijos pilietė Anna Margherita „Ranieri Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani“ vardu, su 2 406 parašais
ir
Peticija Nr. 694/2010 dėl neteisėtų toksinių atliekų sąvartynų sutvarkymo Quarto 
(NA) savivaldybėje, kurią pateikė Italijos pilietis R. I. „Valori Democratici Uniti“ 
vardu
ir
Peticija Nr. 787/2010 dėl Kampanijos regiono regioninės veiklos programos, 
skirtos struktūriniams fondams, sąlygų nesilaikymo ir direktyvų 2006/12/EB ir 
1999/31/EB pažeidimų, nustatant Ferandelle ir Maruzzella sąvartynų vietoves 
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Kazertos provincijoje, kurią pateikė Italijos pilietė Carmela Alberico judėjimo 
„Co.Re.Ri“ vardu
ir
Peticija Nr. 1166/2010 dėl sąvartynų Terzigno vietovėje (Kampanija), kurią 
pateikė Italijos pilietis Marana Avvisati
ir
Peticija Nr. 1277/2010 dėl kritinės atliekų tvarkymo padėties Kampanijoje 
išsprendimo visiems laikams, kurią pateikė Italijos pilietis Francesco di Pasquale
ir
Peticija Nr. 1656/2010 dėl besitęsiančios kritinės atliekų tvarkymo padėties 
Kampanijoje, kurią pateikė Italijos pilietis A.D'A
ir
Peticija Nr. 424/2011 dėl priešinimosi naujam sąvartynui vietovėje Alta Irpinia
(Kampanija, Italija), kurią pateikė Italijos pilietė Emilia Accardo
ir
Peticija Nr. 1270/2011 dėl Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų ir 
Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų pažeidimo Kampanijos regione 
esančių Ferandelle ir Maruzzella atliekų saugojimo vietų atveju, kurią pateikė 
Italijos pilietė Teresa Campolattano komiteto „Comitato Civico Terra Pulita“ 
vardu, su apytikriai 750 parašų.

Buvo pakviesti visi peticijų pateikėjai ir regionų bei provincijų valdžios institucijų 
atstovai. Dalyvavo šie atstovai:

Kampanijos regionas: Dr. Raimondo Santacroce, Aplinkos tarybos personalo vadovas
Dr. Celeste Taranto, spaudos sekretorė

Neapolio provincija: Dr. Giovanna Napolitano, Aplinkos tarybos direktorė

Benevento provincija: Dr. Gianluca Aceto, Aplinkos tarybos narys

Avelino provincija: Dr. Domenico Gambacorta, Aplinkos tarybos narys
Dr. Felicio de Luca, Aplinkos apsaugos agentūros 
„Irpiniambiente“ direktorius

Salerno provincija: Dr. Giovanni Fortunato, provincijų ir regionų valdžios 
institucijų atstovas, Aplinkos komiteto pirmininkas
Dr. Giuseppe D'Acunzi, Atliekų ir gamtinių išteklių valdybos 
direktorius

Nors visiems peticijų pateikėjams buvo pranešta apie posėdį, nė vienas jų nedalyvavo. 
Kai kurie dalyviai išsiuntė per posėdį padalytus dokumentus.

Kampanijos regionas. 2012 m. sausio mėn. buvo priimtas ir Komisijai pateiktas 
Regioninis komunalinių atliekų tvarkymo planas (PRGRU). Taip pat priimtas senų 
teritorijų atkūrimo planas. Netrukus bus priimtas Pramonės atliekų tvarkymo planas. 
Buvo griežtai laikomasi ES teisės aktų, rengiamos išsamios viešos konsultacijos ir 
atidžiai nagrinėjamos visos pateiktos pastabos bei pasiūlymai. Daugiausia dėmesio 
buvo skiriama pastangoms skatinti antrinį perdirbimą, mažinti atliekų kiekį (buvo 
konsultuojamasi su pakavimo pramonės atstovais), geriamojo vandens tiekimui, 
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komposto ir biodujų gamybai (dvi teritorijos: viena – Ebolyje (Salernas), kita –
Kazertoje). Netrukus bus paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse dėl naujo deginimo 
įrenginio statybos Salerne. Pradėta aktyviau kovoti su neteisėtu atliekų šalinimu, taip 
pat sukurta speciali automobilių padangų šalinimo sistema.

Benevento provincija. Italijos institucinė struktūra, t. y. provincijų statusas ir 
vaidmuo, tebėra svarstomas, todėl planuoti ir įgyvendinti veiksmus sudėtinga. Iki 
2011 m. pabaigos pasiektas 55 proc. perdirbimo rodiklis, o 2012 m. tikslas – pasiekti 
65 proc. rodiklį. Siekiama visiškai atsisakyti sąvartynų ir deginimo įrenginių. 
Vieninteliu provincijos sąvartynu šiuo metu laikinai neleidžiama naudotis, tačiau 
pažangos atliekų tvarkymo srityje vis tiek nematyti. Netrukus pradės veikti atliekų 
nustatymo sistemos (SISTRI). Regioninės valdžios institucijos yra atsakingos už tai, 
kad ekologiniai paketai Ecobails buvo išmesti kaip pramonės atliekos. 

Avelino provincija. Šioje provincijoje taip pat pranešama apie reikšmingai padidėjusį 
antrinį perdirbimą (vidutiniškai 50 proc.) ir 64 proc. didesnį kapitalą. Vienas 
numatytas sąvartyno projektas buvo atšauktas, antrasis provincijos sąvartynas yra 
uždarytas, o atliekų, išmetamų į trečiąjį provincijos sąvartyną, kiekis sumažėjo nuo 
50 mln. t per mėnesį (2008 m.) iki 64 mln. t per visus 2011 metus. Išmetamų 
ekologinių paketų Ecobails kiekis sumažėjo nuo 14 000 iki 10 000. Nors pati 
provincija investavo lėšų, jų nepakanka, todėl labai svarbu gauti lėšų iš Bendrijos 
fondų. Komitetui pranešta, kad Ariano Irpino sąvartynas buvo uždarytas 2007 m. 
(peticija Nr. 0756/2007) ir kad į Savinjano sąvartyną išmetamų atliekų kiekis gerokai 
sumažėjo (peticija Nr. 424/2011).

Salerno provincija. Šioje provincijoje taip pat pranešama apie įspūdingą antrinio 
perdirbimo rodiklių augimą. Teisės aktas, kuriuo uždaromi numatyti Maserijos slėnio 
ir Basso dell'Olmo sąvartynai (dėl abiejų sąvartynų buvo pateiktos peticijos), yra 
priimtas ir galiojantis. Pranešėjas teigia, kad mentaliteto pokyčiai jau pastebimi.

Neapolio provincija. Šioje provincijoje padėtis, žinoma, kitokia, nes gyventojų 
skaičius ir tankumas čia skiriasi. Šioje teritorijoje dedama daug pastangų siekiant 
savarankiškai tvarkyti atliekas, kaip numatyta plane. Netrukus atsiras kelios komposto 
gamybos vietos. Chiaiano sąvartynas šiuo metu uždarytas, o Terzigno sąvartynas veiks 
dar 2–3 mėnesius. Siekiant padidinti antrinį perdirbimą per trejus metus investuota 
30 mln. EUR; kai kuriose teritorijose jau pasiekta gerų rezultatų, tačiau kitose 
rezultatus reikia gerinti.

Europos Komisijos Aplinkos GD generalinis direktorius Karl Falkenberg:
Kampanijos regiono atliekų tvarkymo problema yra viena rimčiausių, kurias Komisijai 
teko spręsti, nors tam tikra pažanga šioje srityje jau padaryta. Komisija palankiai 
vertina tai, kad Kampanijos regionas pateikė planą, tačiau apgailestauja, kad tai 
padaryta pusantrų metų vėliau nei reikėjo. Per neseniai vykusį susitikimą Romoje 
Komisijos narys J. Potočnik iškėlė kitus rūpimus klausimus: a) antrinio perdirbimo 
rodikliai nepakankamai geri; b) anaerobinio kompostavimo aikštelės rengiamos lėtai; 
šiuo metu eksploatuojama tik viena aikštelė, kita bus pradėta eksploatuoti 2014 m. 
pavasarį; c) šiuo metu veikia tik vienas deginimo įrenginys, kitą planuojama pastatyti 
2015 m.; d) dar reikės pašalinti 7 mln. t ekologinių paketų Ecobails.

Komisija labai greitai turės priimti sprendimą, ar kreiptis į Teisingumo Teismą, – šiuo 
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atveju ji neturi kito pasirinkimo. Jos nuomone, laikinųjų priemonių, t. y. būsimų naujų 
pajėgumų atliekų tvarkymo įrenginių, nepakanka, o Pramonės atliekų tvarkymo planas 
dar neparengtas. Šiuo metu išsamiai konsultuojamasi su Italijos vyriausybe, ši 
skatinama laikytis išankstinių Pagrindų direktyvos dėl atliekų reikalavimų.

Kalbėjo šie nariai: Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Peter Jahr ir Nikolaos Chountis. Jie išreiškė tam tikrų abejonių dėl 
priemonių, kurių ėmėsi valdžios institucijos, patikimumo. Buvo apgailestaujama, kad 
nedalyvavo peticijų pateikėjai. Kai kurie nariai prašė, kad būtų skiriama Bendrijos 
lėšų. Europos Komisijos Aplinkos GD generalinis direktorius Karl Falkenberg teigė, 
kad greičiausiai bus kreipiamasi į Teisingumo Teismą ir kad lėšų nebus skiriama.
Nutarimas: prašyti Europos Komisijos suteikti daugiau informacijos. 

*

Nuo 17.30 val. posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkės pavaduotojas Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

* 

*
Nuo 17.40 val. posėdžiui vėl pirmininkavo komiteto pirmininkė Erminia Mazzoni.

*

7. Peticija Nr. 331/2010 dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Ignacio Ruipérez Arregui
ir
Peticija Nr. 651/2010 dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Juan María García Gil Oro eismo kontrolierių profesinės 
sąjungos vardu

Kalbėjo: komiteto pirmininkė, Ignacio Ruipérez Arregui ir Juan María García Gil 
(peticijų pateikėjai), Béatrice Thomas (Komisijos atstovas), Victor Boştinaru, Nikolaos 
Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo ir Margrete 
Auken. 
Kai kurie nariai apgailestavo, kad posėdyje nedalyvavo organizacijos 
EUROCONTROL atstovai, kurie atsisakė kvietimo dalyvauti, nes teigė, kad šis 
klausimas susijęs tik su Ispanijos nacionaline teise.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos. Bus klausiama Transporto ir turizmo komiteto nuomonės, asociacijai 
IATA bus nusiųstas raštas.

8. Koordinatorių posėdis (uždaras, 18.00–18.30 val.)

*
*  *
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Posėdis baigtas 18.30 val.
*

*  *

Vasario 28 d., antradienio, rytas

*
Posėdis pradėtas 9.10 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkės pavaduotojai Elenai 

Băsescu.
*

9. Pirmininkės pranešimai apie koordinatorių sprendimus

Pirmininkė pristatė šiuos pranešimus.

1. Pranešėjų skyrimas:
 2011 m. metinė Europos ombudsmeno veiklos ataskaita.

Pranešimas paskirtas komiteto pirmininkui. Šis pranešimas paskirtas už 0 taškų. 

 Nuomonė dėl teisėkūros iniciatyvos dėl naujos ES administracinės teisės 
(JURI) 
Margrete AUKEN – Verts/ALE

 Nuomonė dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 
2012–2015 m. (COM(2012) 0006; AGRI/7/08364)
(Pastaba. Dešimt kitų komitetų taip pat parengs nuomones.)
Victor BOSTINARU – S&D

2. Keitimasis nuomonėmis dėl 2012 m. planuojamų vizitų.

Koordinatoriai pateiks komiteto pirmininkui savo pasiūlymus dėl faktų nustatymo 
vizitų, pagal kuriuos sekretoriatas sudarys sąrašą, kad per savo kitą posėdį, 
vyksiantį kovo mėn., koordinatoriai galėtų priimti sprendimą. Jau pasiūlyti keli 
galimi variantai: Lenkija, Ispanija, Graikija, Prancūzija, Italija.

3. Teisės tarnybos nuomonių svarstymas:

 dėl prašymo, susijusio su peticijomis, kurios paskelbtos nepriimtinomis;
 dėl prašymo, susijusio su lėktuvo katastrofa prie Smolensko.

Sprendimas atidėtas, nes jam priimti neužteko laiko.

10. Peticija Nr. 802/2011 dėl bendros žuvininkystės politikos, kurią pateikė Anouk 
Delafortrie Pasaulio laukinių gyvūnų apsaugos fondo politikos biuro (angl. World 
Wildlife Fund Policy Office) vardu

ir
Peticija Nr. 860/2011 dėl priegaudos kvotų ir žvejybos kvotų viršijimo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Paul Kind
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Kalbėjo: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano ir Roberto Ferrigno (peticijų 
pateikėjai), Rikke Nielsen (Komisijos atstovė), Margrete Auken, Chris Davies, Gabriel 
Mato Adrover, Peter Jahr ir Willy Meyer.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos ir raštišką patvirtinimą. Peticiją galima toliau svarstyti per gegužės ar 
birželio mėn. vyksiančius posėdžius, atsižvelgiant į derybų eigą.

11. Peticija Nr. 295/2009 dėl įtarimo, kad žvejams neleidžiama dalyvauti rengiant 
Airijos ungurių išteklių valdymo planą, kurią pateikė Airijos pilietis Des May 
Vakarų ungurių žvejų asociacijos vardu
ir
Peticija Nr. 909/2009 dėl Prancūzijos ungurių išteklių išsaugojimo vykdymo plano, 
kurią su 13 000 parašų Prancūzijos nacionalinės žuvininkystės federacijos vardu 
pateikė Prancūzijos pilietis Jean-Paul Doron
ir
Peticija Nr. 754/2011 dėl Ispanijos valdžios institucijų padaryto Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 709/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų 
prekybą, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1100/2007, nustatančio priemones 
europinių ungurių ištekliams atkurti, pažeidimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Salvador Pieró Gómez Centro de Aquicultura Experimental (CAE) vardu

Kalbėjo: komiteto pirmininkė, Brenda O'Shea ir Christos Theophilou (Komisijos 
atstovai) ir Pat the Cope Gallagher.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos.

12. Peticija Nr. 99/2011 dėl tradicinės atrankinės žvejybos formos (isp. bonitolera), 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Miguel Zaragoza Fernández Santa Polos
savivaldybės vardu

Kalbėjo: komiteto pirmininkė ir Barbara Focquet (Komisijos atstovė).

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos.

13. Peticija Nr. 668/2011 dėl harpūnų naudojimo žuvims gaudyti Korsikoje, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis H.-J. R.

Kalbėjo: komiteto pirmininkė ir Barbara Focquet (Komisijos atstovė).

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Korsikos prefektas, kuriam bus nusiųstas 
raštas, pateiks papildomos informacijos.

14. Peticija Nr. 1824/2009 dėl žuvų miltų gamyklos, įsikūrusios Vigo įlankoje, 
Pontevedroje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Antonio Lores Franco San Simono 
įlankos apsaugos platformos vardu
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Kalbėjo: komiteto pirmininkė, David Grimeaud (Komisijos atstovas) ir Margrete 
Auken.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos; peticiją galima nagrinėti remiantis vizitu, susijusiu su kitomis peticijomis 
šiame regione.

*
10.30 val. laukiant balsavimo padaryta pertrauka.

*

*
Posėdis pratęstas 10.45 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkei Erminiai Mazzoni.

*

15. 2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas
(2011/2182(INI))
– Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas
– Pranešimo projekto tvirtinimas

Kalbėjo: komiteto pirmininkė ir Adina-Ioana Vălean (pranešėja).

Iš dalies pakeistas pranešimo projektas patvirtintas.
Balsavimas: 24 nariai balsavo už, 1 – prieš, 2 – susilaikė.

*
Posėdis pratęstas 11.25 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkės pavaduotojai Elenai 

Băsescu.
*

16. Peticija Nr. 354/2006 dėl dviejų bendrovių, „Exxon“ ir „Qater“, veiklos tariamai 
sukeltos taršos prie Cleddau upės žiočių, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Rodney Maile

Kalbėjo: komiteto pirmininkė, Rodney Hood Maile, Richard Buxton ir Sydney Backen 
(peticijos pateikėjai), Sibylle Grohs (Komisijos atstovė), Jill Evans ir Roger Helmer. 
Nariai apgailestavo, kad Jungtinė Karalystė nepateikė pakankamai informacijos.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos. Uosto valdymo institucijoms ir Jungtinės Karalystės atstovybei bus 
nusiųstas raštas, bus klausiama Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto nuomonės.

17. Peticija Nr. 210/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties (H2SiF6) 
pridėjimo į geriamąjį vandenį Airijoje, kurią „Voice of Irish Concern for the 
Environment“ vardu pateikė Airijos pilietis Robert Pocock
ir
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Peticija Nr. 211/2007 dėl rūpestį keliančio hidrofluorsilicio rūgšties (H2SiF6) 
pridėjimo į geriamąjį vandenį JK, kurią „Council of Northern Ireland against 
Fluoridation“ vardu pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Walter Graham

Kalbėjo: komiteto pirmininkė, Robert Pocock (peticijos pateikėjas), Joachim D'Eugenio 
(Komisijos atstovas), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin ir Peter Jahr.

Sprendimas: nebaigti nagrinėti peticijos, kol Europos Komisija pateiks papildomos 
informacijos apie vandenyje esančių medžiagų kilmę.

18. Peticijos, kurias siūloma baigti nagrinėti, remiantis raštišku Komisijos atsakymu 
arba kitais gautais dokumentais

Peticijos Nr. 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011 ir 0761/2011 baigtos nagrinėti remiantis Komisijos 
atsakymu.

Peticijos Nr. 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011 ir 0660/2011 išbrauktos iš B punkto ir 
perkeltos svarstyti į A punktą kitame posėdyje.

19. Kito posėdžio data ir vieta:

2012 m. kovo 19 d. 15.00–18.30 val. ir 2012 m. kovo 20 d. 9.00–12.30 val., Briuselis.

*
Posėdis baigtas 12.30 val.

*

PRIEDAI
Peticijų, kurios baigiamos nagrinėti arba bus persvarstomos pagal prie pirmininkės 
pastabų pridėtą priedą, sąrašas.
Peticijų, paskelbtų priimtinomis per paskutinį posėdį, sąrašas.
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